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  ؟ن أين تؤخذاهللا مِ  و ا إثبات علُ من فوائد اآلية أيضً 
  ...: الطالب
  )). أنزلنا عليك((  :من قوله )،وأنزلنا(فيها ما  :الشيخ

  .إليه به ىوحً وهذا يعين أنه مُ  ))اب تَ ك الكُ يْ ا علَ نَ لْ أنزَ  (( :لقوله َصلى اهللا عليه وسلم النيب  ةِ رسالَ  ومنها إثباتُ 
  .املالئكة ييديف أف اليت حْ ا يف اللوح احملفوظ ويف الص ف هذا القرآن حيث كان مكتوبً رَ  شَ ة إىلومنها اإلشارَ 

 عليهم احلُ  تْ امَ املشركني قد قَ  ومن فوائد اآلية أن وا رُ ذِ تَ ا عنهم حىت يعْ بً س غائِ يْ فهو لَ ))  مهِ يْ ى علَ لَ تْـ يُـ ((  :ة لقولهج
 ى عليهملَ تْـ ه يُـ ولكن.  

(( ن ذلك ر مِ ر أكثَ كُ ذْ اهللا مل يَ  اع ألن بَ تـ ا له باالمً ملزِ  ونُ يكُ  صٍ ة القرآن على شخْ وَ ْال د تِ ر جمَُ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
 ؟اذامبِ هم منذرين ا إىل قومِ وْ ذا اجلن ول عليه احلجة وهلِ  تْ ان فقد قامَ القرآن على إنسَ  يَ لِ فإذا تُ ))  عليهمى لَ تْـ يُـ 
 (( ]1[اجلن:)) فآَمنا ِبه يهدي إلى الرشد * ِإنا َسِمْعَنا قـُْرآنًا َعَجًبا (( نايا قومَ  قالوا: وا القرآنعُ د أن مسَِ جر مبُِ 

قًا ِلَما بـَْيَن َيَدْيِه يـَْهِدي ِإَلى الْ  ا َسِمْعَنا ِكَتابًا أُْنِزَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ُمَصدَوِإَلى َطرِيٍق حَ قَاُلوا يَا قـَْوَمَنا ِإن ُمْسَتِقيمٍ ق 
لقوله  ؛ال ؟امً ون ذلك ملزِ القرآن هل يكُ  ةَ غَ م لُ هُ إذا كان ال يفْ  ،ة طيبمَ زِ لْ القرآن مُ  اءةُ رَ فقِ  ]30األحقاف:[ ))

يعرف البيان وهو ال  له لما حيصُ  ]4[إبراهيم:))َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال بِِلَساِن قـَْوِمِه لُِيبَـيَن َلُهْم  (( :تعاىل
 ةغَ الل.  
  .)) رحمةً لِ في ذلك  إن  (( :قولهكة  ن الرمحَ آن مِ رْ القُ  الُ ه إنزَ نُ م اآلية ما يتضَ  ائدِ ن فو ومِ 
  )). وذكرى((  :ر لقولهك ذَ اظ والت عَ ن الذكرى وهو االتـ ومِ 
  )). وننُ مِ ؤْ يُـ  مٍ وْ قَ لِ ((   املؤمنونذه الرمحة والذكرى إال  عُ ه ال ينتفِ ها أن ن فوائدِ مِ و 

ا أو أكثر إميانً  فَ ا بالقرآن وكلما كان أضعَ ا كان أقوى انتفاعً ا أنه كلما كان اإلنسان أقوى إميانً ومن فوائدها أيض
وقد استنبط  ،القرآن ول بني اإلنسان وبني فهمِ املعاصي حتَُ  بل إن  ،به اعِ القرآن واالنتفَ  مِ عن فهْ  دَ كان أبعَ   ةً يَ معصِ 

َلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحق لَِتْحُكَم بـَْيَن الناِس ِبَما َأرَاَك اللُه َوال َتُكْن عَنا ِإنا َأنَزلْ  (( :ن قوله تعاىلبعض العلماء مِ 
طوا منها أن نبْ استَ  ]106- 105:[النساء)) ااهللا كان غفورا رحيمً  إن اهللا  رِ واستغفِ  * لِْلَخائِِنيَن َخِصيًما

ر صار فَ اإلنسان إذا استغْ  اء فإن ا أو حكم قضَ يَ تْـ ا احلكم فُـ كان هذ  عند احلكم سواءٌ  قّ احلَ  انِ يَ بَـ لِ  بٌ االستغفار سبَ 
على  كال بل رانَ   (( :ل بني اإلنسان وبني التوفيق كما قال اهللا تعاىلالذنوب حائِ  م والعلم ألن ا للفهْ ذلك مفتاحً 

ه أساطري األولني ن إن وا يقولون عن القرآعلى قلوم هذا الشيء صارُ  تْ وهلذا ملا رانَ  ))هم ما كانوا يكسبون قلوبِ 
   .وا به والعياذ باهللاعُ مل ينتفِ 
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   ؟بين قريظةمع  لرسول صلى اهللا عليه وسلما قصةاالستغفار هنا بعد ..  :الطالب
 للرسول مٍ كْ حُ  رَ حىت يف املستقبل يعين ليس هذا آخِ  اهلا أثرً  ل على أن ها بعد هذا يدُ رُ كْ أي نعم لكن ذِ  :الشيخ

  .عليه الصالة والسالم
  .القرآن نعمببه الرمحة والذكرى  م اإلميان حيث تتِ  ةُ يلَ ا فضِ ن فوائد اآلية أيضً مِ 

  ....إثبات الرمحة .. :الطالب
  به اخللق  مَ حَ فهو أنزله لريْ ))  إن في ذلك لرحمةً ((  :ا إثبات الرمحة هللا عز وجل لقولهأيضً  نعم فيه :الشيخ

َنُكْم َشِهيًدا يـَْعَلُم َما ِفي السَمَواِت َواَألْرِض َوالِذيَن آَمُنوا بِاْلَباِطلِ ُقْل َكَفى بِاللِه بـَيْ  (( :مث قال تعاىل  ِني َوبـَيـْ
دة وأكرب شهادة اهم شه أعظَ تُ هللا سبحانه وتعاىل شهادَ ا ن هذه اآلية أن ستفاد مِ يُ إىل آخره  ]52[العنكبوت:))

ُه َشِهيٌد بـَْيِني ُقْل َأي َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل الل  (( :تعاىلويف سورة األنعام قال  )) اباهللا شهيدً  كفى((  :لقوله
َنُكمْ    .]19[األنعام:)) َوبـَيـْ

عليه  ا بالقول فإن اهللا تعاىل يقول للنيبأم  :شهادة اهللا سبحانه وتعاىل تكون بالقول وبالفعل ا أن ومنها أيضً 
ا وأم  ،))ا ة يشهدون وكفى باهللا شهيدً كُ ه بعلمه والمالئِ ك أنزلَ لكن اهللا يشهد بما أنزل إلي ( الصالة والسالم:

 ه أكربُ أعدائِ  نَ َال ه إياه وخذْ رَ يف األرض ونصْ  صلى اهللا عليه وسلم ني اهللا سبحانه وتعاىل لرسولهمتكِ  بالفعل فإن 
  .ية وشهادة قوليةشهادة فعل :نوعان افالشهادة إذً  ،أعدائه أهل الباطل ه صاحب احلق وأن ة على أن شهادَ 

شهيد  :ما قال )) ا بيني وبينكمشهيدً ((  :هن قولِ مِ  ؟هذُ خُ م من أين نأكْ طالق الشهادة على احلُ ن فوائد اآلية إومِ 
هذا حكم اهللا وشهادة  بأن  ةٌ ه شهادَ ألنّ  ؛ن وجهنية مِ ادَ هَ م شَ كْ احلُ  ق أن وقد سبَ  )بيين وبينكم( :يل عليكم قال

  .ه مبطلأن ل على طِ بْ وللمُ  قّ ه حمُِ على أن  قّ حِ للمُ 
العلم والعموم غري  عموم وإثباتُ  )) يعلم ما في السماوات واألرض((  :هعلم اهللا عز وجل لقولِ  باتُ ومنها إثْ 

  .امّ ه عَ مُ لْ  وعِ ه عاملِ اهللا عز وجل فإن ا أم  ،ال ؟ه عامّ مُ لْ فاإلنسان عامل لكن هل عِ  وال ال؟ ملْ ق العِ طلَ مُ 
ها ع وهي هنا مبهمة لكن وهي مجَْ  )) ماواتيعلم ما في الس ((  :السماوات لقوله دِ د عَ اآلية إثبات تَـ ن فوائد ومِ 
  .متعددة بأا سبع مساوات ت يف آياتٍ نَ يـ بُـ 

 األرض((  أو )) في السماوات((  :يف قوله ه اإلنسان داخلٌ لُ ما يفعَ  اهللا مبا يفعله اإلنسان ألن  مِ لْ عِ  ومنها إثباتُ 
((  إ :- والعياذ باهللا-اهللا وقالوا  مَ لْ وا عِ الذين أنكرُ  القدرية على غالةِ  فيكون يف ذلك رد م أفعال اهللا تعاىل ال يعلَ  ن

  .م نعملْ ف العِ نَ أْ ستَ ه مُ وأن  ،العبد
  ....... ْني مَ اخلصْ  دِ حَ ِألَ  ماكِ ة احلَ از شهادَ وَ جَ اجلملة السابقة  ...... :الطالب



 - 3  -

  دهَ ويشْ  آخر ما إىل قاضٍ هلُْ حيو  :م ا كما قال أهل العلمحيكُ  ماة ه شهادَ ان عندَ إن ك شهدي ما :الشيخ
  .رضي اهللا عنه على ما قال عمر ... وأحكمد هَ د أو أشْ م ومل أشهَ كُ م أن أحْ تُ إن شئْ  :الطالب
  ... أي :الشيخ

والذين آمنوا بالباطل وكفروا  (( :رة لقولهللخسا ر باهللا سببٌ بالباطل والكفْ  اإلميانَ  فوائد اآلية أن  نا مِ ومنها أيضً 
  .))باهللا أولئك هم الخاسرون 

ك باهللا عز وجل رْ ه الش مُ ظَ عْ فأَ  ،ن احلقّ به مِ  رَ ن الباطل وكفَ ن اإلنسان به مِ ر ما آمَ اخلسران هنا بقدْ  ا أن ومنها أيضً 
ران بقدر سْ ن اخلُ لديه مِ  الشريعة فإن  مِ كْ حب رَ حلكم الشريعة وكفَ  فٍ خمالِ  مٍ كْ ن حبُ ومنه ما هو دون ذلك كما لو آمَ 

ما أنزل اهللا  م بغريِ كْ  باحلُ العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي إال  أحوالُ  تْ وال فسدَ  ،ةفَ ن هذه املخالَ ل منه مِ صَ ما حَ 
إىل  تْ يف ذلك لرجعَ  ةً قَ عادة والفالح لو كانت صادِ والكرامة والس  زّ ة العِ يف إرادَ  ةً قَ األمة اإلسالمية صادِ  تِ ولو كانَ 

ل وما ا باطِ  فإالقرآن  ص ه خسارة بنَ أن  ة للشريعة ال شك فَ احلكم بالقوانني الوضعية املخالِ  ألن  ؛اب اهللاتَ احلكم بكِ 
  .ن احلقّ ر ما خالفوا مِ دْ ن اخلسران بقَ مِ  مفيكون عليه ،قّ ل به القرآن فهو احلَ نزَ 
 * والعصر (( :ه تعاىلعلى هذا قولُ  ل ح ويدُ هو الرابِ فبالباطل  ميان باهللا والكفرَ اإل قَ ق ن حَ مما يستفاد منها أن مَ  ..
هل نأخذ  ))ا بالحق وتواصوا بالصبر وْ  الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَ إال *  اإلنسان لفي خسرٍ  إنّ 
  ؟باهللا رٌ افِ ن بالباطل فهو كَ ن آمَ مَ  اآلية أن ن هذه مِ 

  ..: الطالب
  ؟ذلك كيف  :الشيخ

  : من هذه اآلية نعمالطالب
  ؟ن اآليةهذه مِ  ؟باهللا ن بالباطل هو كافرٌ ن آمَ مَ  كل   :هل نقول أي ما خيالف لكن ... ن هذه اآليةمِ اي  :الشيخ

  معوم اآلية ظاهر ...الطالب: 
منوا بالباطل وكفروا آ( :قوله ن إ :وميكن أن يقال ..ا مجعت أمرين العطف والأل  فره ما يكظاهر اآلية أن  الشيخ:

ن باهللا ه آمن بالباطل وآمَ أن  بْ هَ  :نا نقولل الكفر باهللا ألن بالباطِ  انِ ن اإلميم مِ يلزَ  هأن م و أن هذا لبيان حاهلِ  )باهللا
د الصنم بُ لكنه يعْ ؤمن باهللا أ : أناقالنم د الص بُ يعْ  ا مث صارَ ن باهللا رب ه يؤمِ ن إ :قالو لا ه صادقً ا هل يكون إميانُ أيضً 

م مجعوا بني م أ حلاهلِ  ةٌ ايَ الكفر باهللا لكن هذا يف احلقيقة حكَ  منه مُ يلزَ بالباطل  فاإلميانُ  ،باهللا اؤمنً ما صار م
  وا باهللا رُ وا بالباطل وكفَ نُ ا فآمَ مرين صرحيً األ

م استعجاهلُُ  :انأمرَ  هذه اآلية اد منستفَ يُ  ))مسمى  ك بالعذاب ولوال أجلٌ ونَ لُ ويستعجِ  (( :مث قال تعاىل
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 لَ جِ عْ ي أال يستَـ ضِ د يقتَ شْ ل والر العقْ  بالشيء فإن  دَ عِ اإلنسان إذا وُ  هم فإن هُ األول سفَ  :يستفاد منه أمران بالعذاب
 ))كم دُ الذي يعِ  كم بعضُ بْ ا يصِ صادقً  ه وإن يكُ بُ ا فعليه كذِ كاذبً   إن يكُ  (( :به وهلذا قال املؤمن آلل فرعون

اة تَ قوم عُ  موالفائدة الثانية تفيد أ  ،هفَ ن الس به هذا مِ  لُ جِ يستعْ مث د بالعذاب إذا مل يؤمن وعَ ون اإلنسان يُ فك
  .بالعذاب مباستعجاهلْ ن أخبار الرسل وْ د حَ معاندون وهلذا يتَ 

مسمى  لوال أجلو  (( :يف الكمال لقوله ا غايةٌ ات حكمة اهللا وأ بَ ا حكمة اهللا عز وجل إثْـ ومن فوائد اآلية أيضً 
وانظر إىل  ،ولكن احلكمة تقتضي عدم ذلك الستعجاهلم بهوا بالعذاب لُ وجِ عُ لَ  ةفلوال احلكم ))هم العذاب لجاءَ 

 تُ قْ بـ طَ  إن شئتَ  :قالملا جاء يستأذنه اجلبال  كِ لَ مَ ة يف قول الرسول عليه الصالة والسالم لِ ي غاية احلكمة اإلنسانِ 
 )د اهللا ن يعبُ ن أصالبهم مَ ج مِ رِ خْ يُ أن اهللا  ي بهم لعل نِ أْ تَ سْ بل أَ  ( والسالم: فقال عليه الصالة ْني بَـ عليهم األخشَ 

 ما ظن قومالناس  نمِ  واحدٍ مثل هذا وقع لِ  ك لو أن   ا على البلد اآلخر أيضً  ع منِ ه مث رجَ وه من بلدِ جُ وه وأخرَ بُ كذ
نعم وجزاك اهللا  :آخرهم أن يقول هم عنفأنا أهلكُ  ين ك مَ  :ن يقوله مَ جاءَ ى الطبيعة البشرية إذا ضَ ال مقتَ احلَ  نفسِ 

ن ومَ  (( :باه فيما بعد ولذلك يقول اهللا عز وجلقْ عُ  دُ ال حيمَ  ن أي فعلٍ اإلنسان مِ  عُ ة هي اليت متنَ مَ خري لكن احلكْ 
ب على لهذا جيِ فمة كْ ات احلِ و ه عند فَ اتِ فَ اإلنسان على تصر  مُ ا ما يندَ وكثريً  ))ا ا كثيرً خيرً  يَ وتِ ة فقد أُ مَ كْ الحِ  تَ ؤْ يُـ 

يب جانب لِ ري لكن تغْ كثِ   للَ جانب العاطفة فيه خ ألن  ؛ب العاطفةا ال جانِ دائمً عقل ب جانب الل غَ يُـ  هاإلنسان أن
  .هذا هو احلكمة عقلال

بغري علم أو تأيت  ا أو تأِيت فً دَ  صُ ليست هكذا تأِيت  ةمَ ظ منَ  ةرَ اهللا سبحانه وتعاىل مقد  أفعالَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
ولوال أجل  (( ؟أين تؤخذ نمِ  ةمَ ظ منة رَ د كل أفعاله مقَ ل احلكمة  ل العلم كامِ وتعاىل كامِ  انهسبحَ  بل هود شْ بغري رُ 
 جاءهم العذاب ى لَ مسم((.  

ا دً فيكون هذا فر  ))مسمى  ولوال أجلٌ  (( :ه لقولهعند اهللا تعاىل يف علمِ  ةٌ رَ د احلوادث مقَ  ا أن اآلية أيضً  ن فوائدِ ومِ 
ما هو خلق قدر ر ما يكون قد خلق ما يكون قصدي أن اهللا  سبحانه وتعاىل اهللا ة على أن رية الدال كثال دمن األفرا
َأَلْم تـَْعَلْم  (( :على ذلك قوله تعاىل ر وقد دل ه مقد ن لك ،هه خلقَ أن يفعلَ  إلرادة مىت أرادَ ل ق تابعٌ اخللْ  ألن ما يكون 

 ِه َيِسيٌر َأنَذِلَك َعَلى الل َذِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإن َماِء َواَألْرِض ِإنَه يـَْعَلُم َما ِفي السوهاتان مها  ]70[احلج:))الل
اآلية الكرمية  اليت يف هذه :ن أربع مراتبم ر يتضَ دَ اء والقَ ضَ القَ  ر ألن دَ اء والقَ ضَ ما القَ هُ نُـ م الدرجتان اللتان يتضَ 

ق  اخلل ،والرابعة ،املرتبة الثالثة املشيئة يباقِ و  ،م والكتابةلْ العِ  )) إن ذلك في كتاب(( ابة تَ م والكِ لْ ان وهي العِ تَ بَ مرتَـ 
  نيوِ وتكْ  ادٌ ه وهو إجيَ قُ وخلْ          هتُ ا مشيئَ نَ ة موالكتابَ  لمٌ عِ 

  ب القضاء والقدرهذه مراتِ 
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  ينٌ وِ وتكْ  ادٌ ه وهو إجيَ وخلقُ    هتُ موالنا مشيئَ  ةُ كتابَ   علمٌ 
  .أهل السنة واجلماعةهذه هي مراتب القضاء والقدر عند 

اهللا عز  ؟ن هوحقيقة مَ  هبي واجلائِ  )) هم العذابلجاءَ ((  :قولهك ثة الفعل إىل احلادِ اآلية إضافَ ن فوائد ومِ 
  .آتٍ  هعليه أن  قُ دُ وجل لكن يصْ 

  .))وليأتينهم بغتة وهم ال يشعرون  (( :لقولهع ق وَ متَـ  غريَ  اب إذا جاءَ ذَ العَ  مُ ظَ عِ د اآلية ن فوائِ ومِ 
ة تَ ة وبغْ ر يهم على غِ لكن يأتِ  دّ يهم وال بُ م سيأتِ هم بأ ني بالعذاب ديدُ لِ جِ عْ يد هؤالء املستَـ ا دِ أيضً  ومن فوائده
  .اوقعً  دّ ليكون أشَ 

(( لنا هذا إذا جع )) نك بالعذابيستعجلو و ((  :قولهله ق حِ يستَ  نه الذم على مَ ما بِ  اررَ كْ تَ ن فوائد اآلية ومِ 
على عذاب اآلخرة  ثانيةالدنيا وال ابِ نا األوىل على عذَ لْ أما إذا محَ  ،ا لألوىلكيدً الثانية تو  )) يستعجلونك بالعذاب

  .يف املسألة وكيدَ فال ت
   ةٌ يطَ حِ مُ م لَ جهن  وإن  (( :لقوله ؛هن كل وجْ يهم العذاب مِ النار والعياذ باهللا يأتِ  أهلَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 

  .))بالكافرين 
 اءطَ اء والوِ طَ ه يكون كالغِ ل ألن فْ و والس لُ ن ناحيتني العُ عليهم مِ  لظُ غَ كان يُـ   هذا العذاب حيثُ  مُ ظَ ن فوائدها عِ ومِ 

هذا  -والعياذ باهللا- ار بنَ  ن حتتمِ  د عليهمعليهم بنار وموقَ  قٌ بَ طْ ه مُ فيكون كأن  يكون هلم مبنزلة الغطاء والوطاء
  )). ةٌ يطً حِ مُ لَ ((  :ب لقولهن كل جانِ يهم مِ عدا ما يأتِ 

النفسي قد  واألملُ - ن التقريع والتوبيخ الذي فيه األمل النفسي ني مِ بِ ذ ا ما حيصل هلؤالء املعَ ن فوائد اآلية أيضً ومِ 
 ويقول ذوقوا ما كنتم تعلمون((  :لقوله -ن األمل اجلسميمِ  يكون أشد .((  

وقون ما  وهم يف احلقيقة ال يذُ  )) ما كنتم تعملون(( ن أين يؤخذ؟ ب مِ التعبري بالسبب عن املسب ومنها جواز 
 ه ا يذوقون جزاءَ كانوا يعملون إمن دّ ا فهو أشَ وأيضً  ،املسبب ن باب التعبري بالسبب عنه مِ لكن  الإذا ق ريرِ قْ يف التـ: 

الذي هو هذا  :ه يقولوه بأنفسهم فكأن ارُ هم واجلزاء مل خيتَ نفسِ اختاروه بأ لمالع ألن ))  ذوقوا ما كنتم تعلمون(( 
  .ااخرتمت متامً 

هو نفس  فجعل اجلزاءَ  )) ما كنتم تعملون((  :قوله ؟ن أين يؤخذن جنس العمل مِ مِ  اجلزاءَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
ل ن عمِ ا مَ أم  ،ر أعماهلمدْ ن بقَ وْ ازَ هل الظلم جيَُ به عنه وهذا بالنسبة للكفار وأ رَ بـ ه عُ ألن  ؛اه متامً فهو نظريُ  االعمل إذً 

ما قرأناه اآلية وآخر  ،رأكثم و ظأع ،كثرية  أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعافٍ  رِ ى احلسنة بعشْ زَ ا فإنه جيُْ خريً 
  اه الفوائد نَ لكن أتبعْ 
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  ...: الطالب
ا قطعً  )) يوم يغشاهم((  :هقولَ  أن  ون بعد املوت إاله قد يكُ هنم يكون يف اآلخرة ولكن جل ...النار  إثباتُ  :الشيخ

  .ون إال يوم القيامةيف النار وهذا ال يكُ 
  واضح ذوقوا ما كنتم تعملون .اجلربية.. :الطالب
 :على اجلربية الذين يقولون هم فيكون فيه رد باختيارِ  يفعلونه مل على أ العمل إليهم يدُ  بسَ نْ يُـ أي نعم  : الشيخ

 اف إليه العمل إال على سبيلِ ضَ نسان ال يُ اإل إن  َه شيء قُ النار ملا حترِ  اقِ رَ اإلنسان عندهم كإحْ  لُ مَ از فقط فعَ ا
  ...م) وليأتينه( نعم، ه عليه بدون اختيارِ جمَرب 

   ..... :الطالب
  شبه ذلكوما أصدفًة يب  ومر  ةً يت فالن صدفَ قِ لَ  : نقولرب عَ ا حنن نُـ ما تقولون يف هذا دائمً  :الشيخ

  ..: ما هو الطالب
  ةً على اإلنسان صدفَ  الشيءُ  عَ از أن يقَ ستفاد منها جوَ اآلية هذه يُ ال هو يقول:  :الشيخ

  ....بالنسبة  :الطالب
اهللا تعاىل  : إنأن يقول دٍ حَ وز وليس ألَ ة وال جيُ مَ ق حمر فة هذه بالنسبة للخالِ دْ على كل حال كلمة الص هو  :الشيخ

ع العلم يقَ  رُ اصِ ان قَ اإلنسَ ه فسِ ة لإلنسان نفْ بَ سْ ه لكن بالن رَ ه ما أراده وال قد ه هو نفسُ عىن أن ة مبأوقع هذا صدفَ 
م وما أشبه ذلك لْ ق عِ  بدون سابِ ِين يَ قِ  فالن مبعىن لَ ِين فَ ادَ ة أو صَ فَ دْ حصل كذا صُ  :ع فيقولق وَ عليه بدون تَـ  الشيء

  .هبِ  نَ و رُ بـ عَ الناس يُـ  الُ به وما يزَ  هذا ال بأسَ 
   ...... :الطالب
أعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب  :ونقولتصالة  ألستم يف كل  :مهل قلري أعوذ باهللا هذا خطِ  :الشيخ

 عقب أنه بيجي م الناسوهِ ما نعلم احلقيقة مىت يأيت واللي يُ  ... ؟الدجالن فتنة املسيح ومن فتنة احمليا واملمات ومِ 
سنة أو  بقُ عُ  ه بيجيا أنأم و ن أشراط الساعة مِ  هن إ :نقولجيب أن  هفُ لطان هذا ما نعرِ غسنتني ُعُقب  أوسنة 

  .سنتني ال ما نوهم الناس هذا الشيء
   ....:الطالب
إنذار  ةِ د شِ لوا اف النخل خافُ ه يف أعطَ ا أن ن حىت ظنَـ  :م قالواهم خافوا أل ن هذا لكن هم مِ رَ الرسول حذ  :الشيخ

م الصحابة رضي اهللا هَ ون كما يفْ مُ وال يفهَ  امّ وَ ول عَ ذاآلن عندكم ألن  لكن كونك توهم الناس أن  ،مالرسول هل
روا وأنتم ال فُ باحلق فتكْ  ايبً رمبا يكون هذا تكذِ فل .. النصيحة هلم تبذل صحون هؤالءنْ على كل حال يُـ  ،عنهم
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  تشعرون
  ... :الطالب
هو  احلقيقة اليس عذابً  الدجال مع أن  ؟ابُ ذَ العَ بستعجال الا يشبهو يف هذا األمر ه إن كانوا عن شك  :الشيخ

  ةمحَْ ه رَ عند اهللا فهو لَ  ةً ادَ م الناس شهَ ه وحيييه هو أعظَ لُ رين فهذا الذي يقتَـ آخَ  ة علىعذاب على قوم ورمحَ 
  ...: الطالب
  .ن جنس العملاء مِ ان اجلزَ ل حيث كدْ ات العَ بَ س العمل فيه إثْـ نْ ن جِ اجلزاء مِ ... إثبات العدل؟   :الشيخ

  ...........ةي عِ انني وضْ وَ قَـ  .......لاطِ ءامنوا بالبَ  الذين ((: قوله تعاىل :الطالب 
ن فإذا اعتقد أ ه بهلْ اآلية الكرمية وإن مل يعم رُ ظاهِ  اإلميان بالباطل أن  ا فائدة مهمة وهوهذه أيضً أي  :الشيخ

ل مَ حيُ  :نا نقول هنان القبول واإلذعان لكن فيه مِ  د كان اإلميان الشرعي ال بُ وإن   يف اآلية لٌ ه داخِ فإن  الباطل حقّ 
 ن صَ مَ  على اإلميان اللغوي وأن د ق بالباطل وأقر هذه  :ه فالذي يقول مثًال هو بنفسِ  هُ لْ عَ ه كافر وإن مل يفْ ه فإن
أن ينتفي  مَ زِ ن لَ يْ اد ضَ احلق يف أحد املتَ  تَ ه إذا أثبَ ه ألن رِ فْ م بكُ فإننا حنكُ  قّ ا حَ  إة للشريعة فَ القوانني الوضعية املخالِ 

 أهلِ  ن بعضِ الناس مِ  ارُ وعلى هذا فاملسألة هذه خطرية فإشعَ  ،عن الضد اآلخر وال بد احلق  هذه القوانني  العلم أن
  .عظيم رٌ الشريعة هذا خطَ  فُ الِ وهي ختَ  ة وحقّ يحَ ة صحِ ي الوضعِ 

  .........: الطالب
ه ن إ :نيب نقول كوننا  لكن ،معلوم ،ن الطرق فهذا أوَىل يق مِ رِ ها بطَ حَ ح صَ على كل حال إذا أمكن أن نُ هو  :يخالش

ذ مبا يوافق بع هواه حيث أخَ ه يكون ات ألن  ... ،أهذا خطَ  حق وأوَىل أهذه  يقولونهم خمالفة للشرعية اإلسالمية 
  .اهلوى

  .... دهمجت كثري ممن يسافرون إىل الغرب :الطالب
ص يف املعاملة َال خْ ق واإلِ دْ كالص   قّ حَ  ما عليه الغرب منه شيءٌ  ل عظيم ألن هْ هؤالء يف احلقيقة عندهم جَ  :الشيخ

ون عليه فيكون الذي دُ مَ كفر فال حيُْ ل فسق وفجور و ومنه ما هو باطِ  ،ون عليهدُ مَ حيُْ  ه ذلك هذا حق وما أشبَ 
ة فال بَ ي طَ  ةً فيهم معامل ن إ :ن قالا مَ وأم  ،أا وهو على خطَ ا عظيمً خطئً  أهذا أخطَ  هم على سبيل اإلطالقحُ ميدَ 

  طيب ُمث  هذا هو العدل، ألن هذا هو العدل ؛ه اإلنسانولَ يقُ  ب أنجيِ  هذا أمرٌ  أن  شكّ 
  ........ ل بهمِ لكن عَ إذا مل يؤمن بالباطل  ..:الطالب
  ا عليه رهً كْ كان مُ   نإ :الشيخ

  ؟...الباطل هل جيوز ... ويريد أن  حق ضائع عندهولكنه ها رَ كْ مُ  ليس .... :الطالب
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  هذه مشكلة؟..ما تقولون يف هذه  :الشيخ
  ..... :الطالب
 مثًال  ،ض احلكمب عليه يرفُ ري احلق جيِ م بغَ احلكْ  ضَ فُ ق أن يرْ احل ْري م له بغَ كَ ن حَ مَ بشرط أن يكون في ههذ: الشيخ

 على املطلوب مثًال  قّ احلَ  ةِ فَ اعَ م له مبضَ كَ وح احلاكمه حتاكم إىل هذا افرض أن ال جيوز أن  بله يقْ  هذا ما جيوز أن
  يقبله

  : يرتك احلق أيًضا الطالب
 يقبل ه بشرط أال ق حَ  اجرَ خْ تِ سْ ول باجلواز ِال هؤالء فقد نقُ إىل  حملاكمةاىل ا ئَ جلِْ إذا أُ  أنه : ال ال، أنا قصديالشيخ

 ع أيضً ه وقد نقول باملنأكثر من حق رتَِ اغْ  بُ إليهم يوجِ  مَ التحاكُ  ا ألن فالن  :ه لو قال مثًال ار املسلمني بذلك ألن
حقه بشرط أال يقبل  راجالستخ ه جيوز إذا كان وسيلةً ولكن الظاهر أن  ،ذاار املسلمني ب اغرتَِ م إليهم فيوجِ حاكَ 

  هذي حقوقهم صعبة تضيعمضطرون  يقةوحقِ  والناس مضطرون إىل هذا يف البالد األخرى ،احلقّ  ىعل ما زادَ 
   ...... :الطالب
ر أن هذا د قَ على كل حال تُـ  أنت :فيقال هاملفسدة يف حق قتحق لليس كغريه  القدوة :قاليرمبا أنه  واهللا :الشيخ

  ،ال بد منه رٌ رَ ه اهللا عليك هو ضَ شيء كتبَ 
  :الطالب
  ... ال ميكن يأخذإكان هو صعب و م كل  .... :الشيخ

هو  ... ويبني هلم ينكر عليهم بشدةفدخل حمالت التصوير وهو يعين التصوير  .. اضطر حنيبعضهم  :الطالب
  مضطر إىل هذا

 ت املفسدةنْ ق يَـ على كل حال إذا تَـ فا اس جد التحاكم شيء حسّ  ِمن جنس التصوير التحاكم ما هو..  :الشيخ
  فأن يتلَ  هاهللا علي رد ر اليت قَ ن األمو هذا مِ  كمالَ ل ب هذا وجتعَ ن جَ تتك ن أب فهذا جيِ 
  ه قدوةاإلمام أمحد ما تأول ألن  :الطالب
ألن قول القرآن  ...مي هي مبثل .ي هذ مشكلة بس خملوق القرآن إن  :لو قالاإلمام أمحد غريها ايه  :الشيخ

ط أنه رْ بشَ  هإن :قلنا طل وهلذام يل بالباحيكُ  أحتاكم إليه ألجل فأنا ما رحت أيب هذا اأم  ،بالباطل قولٌ  معناهوق خملُ 
  ض احلكمله بغري احلق يرفُ  مَ إذا حكَ 
  ....: الطالب
   واضح خملوق نالقرآ  إن إذا قال مثًال  يحصرِ  امما فيه إيه اإلمام أمحديه إال اإليهام فقط لكن كالم ما فِ  :الشيخ
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  ...العامل الفالين يتحاكم  .... :الطالب
  ر عليهه وأنكَ ه عارضَ لكن  محتاكم عنده فالينالعامل ال نعم نقول :الشيخ

  ....: الطالب
مفسدة ويكون إذا كان اإلنسان قدوة وخيشى أن يكون عليه  :أنا قلت ،نالك أ قلت مثل ماعلى العموم  :الشيخ
 مالك ... احلمد هللا من كونه يتحاكَ ف أوىل مِ ه وتلِ ه اهللا على مالِ رَ هذا األمر قد  ه يرى أن نُ دة يف اإلسالم فكو مفسَ 
  ههذا مثلُ إن ر عليه وتأخذه قد  وطُ لصوص تسْ بِ يف حريق أو  يتلف

  ....: الطالب
   ىيكون أخف دعَ بَـ  حمامي علنعم رمبا لو ج :الشيخ

  ... :الطالب
حنن  :ب عليهم إذا قالواجيِ  قد خمالفة الشرع فهذا ال بأس به بل من ...أن هم إذا كانوا يريدون عملِ  حكمُ : الشيخ

ا إذا  أم  ،وافُ ظ وَ عليهم أن يتَـ  بُ فهؤالء قد جيِ  ونيعُ ستطِ يم بالشريعة بقدر ما ا ألجل أن حنكُ حكامً  سنكون هناك
  ال جيوز .. م سيوافقون هؤالء أو يستطيعون  ما ميعرفون أنفسهم أ وا ماكان

  .........يف بعض األشياء  :الطالب
  ما ميكن ذا كانعندهم إ مْ قِ تُ يفها فال ميكن ختفِ  ماإذا كان  :الشيخ

  :الطالب
ى عنها ل ال ميكنه أن يتخَ فكم ا ه ال بد أن حيَْ فة للشرع ألن ف األحكام املخالِ ف ال ميكنه أن خيَُ  : إذا كانالشيخ

 عليه َرب م باحلق ولو كان جيُْ يف بعض األحيان حيكُ  مثًال  يففِ التخْ  ،دخولوز اله ال جيُ ف فإن ف وال ميكنه أن خيَ 
 ا إال ما ميكن أبدً ا إذا كان م أ ،ه الدخوليلع بفهذا جيِ  مثًال  ة الدولةضَ ارَ عَ الف مُ ات خترَ ر بَـ ق ويأيت مبم باحلفيحكُ 

  ألن ترى باقي شيءنكمل اآلية خلينا  ،لخُ وز أن يدْ فإنه ال جيُ  بالطاغوت مأن حيكُ 
لإلهانة األمر األمر هنا  )ذوقوا( :قوله " انَ نَـ و تُ ه فال تفو ءَ أي جزا ))ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون  (( :قوله

وعلى هذا يكون العائد  )الذي(هنا اسم موصول مبعىن  )ما( )ما كنتم تعملون( :وقوله ،همتوبيخِ هم و تِ إلهانَ 
 بالعمل نفسه رب ه عَ وهو كذلك لكن  " هءَ أي جزا )ما كنتم تعملون( : "وقوله ،هونَ لُ م تعمَ ما كنتُ  :ا التقديرحمذوفً 

 ه السببألن  ل وبالياء أي وْ ر بالقَ مُ أْ فيه بالنون أي نَ  )) ونقول((  :قوله تعاىل" ا وفيه أيضً  ،هاجلزاء من جنسِ  وألن
 صرفِ ما هو الداعي لِ  " ن يقولنقول أي نأمر مَ " ن املؤلف يف مِ هذا يف احلقيقة حترِ  " ابل بالعذَ ك ول املَو يقُ 

  ما فيه داعي ؟هل فيه داعي هاللفظ عن ظاهرِ 
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  فساد العقيدة :بالطال
قال اخسئوا  (( :وقد قال اهللا تعاىل يف سورة املؤمنون ،ل هو اهللا عز وجل أن يكون القائِ ني عَ وهلذا املتَـ  :الشيخ

قال  ((ا بال شك ه أيضً ك فهنا هو كالمُ كالم اهللا وال شَ   )اخسئوا فيهاقال (هناك إذا كان ف ))فيها وال تكلمون 
ح وصريح بأن وهذا واضِ  ))ه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا إن * اخسئوا فيها وال تكلمونِ 

ع أن يكون اهللا ن يقول هذا حتريف فما الذي مينَ ر مَ نأمُ  :وكونه يقول ،وهنا أيضا القائل هو اهللا ،القائل هو اهللا
وع مُ ه سبحانه وتعاىل مسْ ء وكالمُ  شاء كيف شام مبا شاء مَىت ل بلى يتكَ  ؟مل كَ يتَ  ول أليس اهللاُ تعاىل هو الذي يقُ 

ه أضافَ  )نقول( :وقوله ،ذا الكالماملخاَطب به  بُ املخاطَ  ؟نها مَ مُ األصوات لكنه حبروف يفهَ  هُ بِ ال يشْ  تٍ وْ بصَ 
 ))ين مِ ا بكل شيء عالِ ن وكُ  (( :ماء كما قال تعاىلظَ العُ  مُ ه سبحانه وتعاىل أعظَ ة ألن مَ ة العظَ إىل نفسه بصيغَ 

ه ما أضافَ  ه عظيم وقد سبق لنا أن أن  ال شك  وتعاىل وهو سبحانه ،ن باب التعظيمه واحد لكن هذا مِ أن  ومٌ ومعلُ 
لكن  ،اري أيضً وقد يراد به مالئكته وهو كثِ  ،ه وهو الغالب الكثرياد به هو نفسُ رَ اهللا إىل نفسه بصيغة العظمة قد يُـ 

 جربيلواملراد  ))ناه فاتبع قرآنه فإذا قرأْ  (( :اد به املالئكة قوله تعاىلر املو  ا جاءم فمِ  ،ه إىل اهللا عز وجلأن  األكثر
ما جادل  إبراهيم فإن  )) لوطنا في قوم لُ وجاءته البشرى يجادِ  (( :ومما جاء كذلك قوله تعاىل ،جربيله إذا قرأَ 
 صرون بْ يه منكم ولكن ال تُـ إل ونحن أقربُ  (( :رضَ ه تعاىل يف احملتَ ومنه قولُ  ،ل املالئكةا جادَ اهللا وإمن((  املراد  فإن

ملكان هذا القريب يف نفس ا ل على أن فإن هذا يدُ  )) ولكن ال تبصرون((  :ب املالئكة بدليل قولهرْ ب قُـ رْ بالقُ 
إذ يتلقى المتلقيان  * إليه من حبل الوريد ونحن أقربُ  (( :- على القول الراجح-وكذلك قوله  ،رصَ بْ ال يُـ  هلكن

إذ يتلقى ((  :ب بقولهرْ د هذا القُ ه قي نا ألن تِ ب إليه مبالئكَ املراد أقرَ  فإن  ))يد وعن الشمال قعِ  عن اليمين
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعني فَِإني َقرِيٌب ُأِجيُب  (( :ه تعاىلا قولُ وأم  ،ْني يِ ق لَ ب هذين املتَـ رْ اد قُـ فصار املرَ  )) المتلقيان

اِع إِ  نفسِ  اهللا بُ رْ فاملراد به قُـ  ]186[البقرة:)) َذا َدَعانِ َدْعَوَة الد ه قريب يف علُ ه ولكن ن هذا القرب أن م مِ ه ال يلزَ و
ب ه يقرُ ن لكِ ع نِ تَ يل على اهللا عز وجل ممُْ هذا مستحِ  تعاىل يف نفس املكان الذي أنت فيه فإن سبحانه و يكون اهللا 

ه إذ وازم ذاتِ ن لَ ه مِ و لُ عُ  ا ألن زال عاليً ل إىل السماء الدنيا وهو ال ينزِ  هكما أن و  ،ر صفاتهكيف شاء كسائِ   هن خلقمِ 
 العلو من الصفات الذاتِ  أن ة اليت ال ينفَ ي ن خلقِ ب مِ اهللا عنها فكذلك يقرُ  ك ه سبحانه ه كيف يشاء مع علو

اهللا عز وجل وهو األكثر والغالب  به نفسُ  ادرَ يُـ  ه بصيغة التعظيم تارةً إىل نفسِ  ما أضافه اهللاُ  احلاصل أن و  ،وتعاىل
ضاف إليه وهو أن يُ  كيف صح   :يل فإذا قال قائله وهو قلِ تُ يراد به مالئكَ  وتارةً  ،ن باب التعظيمويكون هذا مِ 

 بَ سَ نْ يُـ  أن ح ر صَ ر اآلمِ ل بأمْ عَ فْ ون وما كان يُـ رُ مَ ما يؤ ون ه يفعلُ ه فهم عبادُ بأمرِ  لُ ه تفعَ ألن مالئكتَ  :قلنا ؟هملالئكتِ 
أن  ك ال شَ  )) ن لي صرحا لعلي أبلغ األسبابابْ  هامانقال فرعون يا (( ا علينا هذا كثريً  ر وقد مَ  أو ال؟ إليه
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نأمر : وقوله ،يل ويبين ما أراد هذاابِ نَ اول والز ي واملعَ احِ وح يباشر جييب املسَ ر ي هامانيه ما يريد أن ن يبنِ مَ  رْ املراد مُ 
يـَْوَم يـَْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َتْحِت  (( " بالياء أي يقول امللك املوكل بالعذابو "  .. من يقول ذلك

يل اآلية بامللك هنا تأوِ  " ل بالعذابك املوك املراد امللَ  أن  :ويقول يقول املؤلف ))َأْرُجِلِهْم َويـَُقوُل ُذوُقوا َما ُكْنُتْم 
للغائب هذا  ؟ للغائبم وال ل كَ  للمتَ ِرت فيها ضمري مستَ  )يقول(و  وذلك ألن  "؛ ونقول"  :ه يف قولهن تأويلِ ن مِ وَ أهْ 

وش  األخرى ةُ امللك القراءَ  أن يكون القائلُ  مينعُ  :ولكننا نقول ،وز أن يكون غري اهللاوز أن يكون اهللا وجيُ ب جيُ الغائِ 
ه امللك بأن  )يقول(نا رْ فلو فس  ،ئل هو اهللا عز وجلالقا على أن  ل فإا تدُ  )) ونقول((  هي القراءة األخرى؟

 رُ س اآليتني يفَ  أن  يتعني أن يكون القائل هو اهللا وال شك  )نقول(ألن  )نقولو ( :القراءة الثانية وهي ناَ فْ خلالَ 
يَا َأيـَها  ((ا لألوىل فسريً ة الثانية قد تكون تفالقراءَ  ،اا بعضً مهر بعضُ سِ فَ يُـ  أن القراَءَتني القراءتني وا أا بعضً مهُ بعضُ 

َتبَـيـُنوا  وا تُ ب تثَ  ؟ا ما معىن تبينواإذً  )واتُ ب ثَ فتَ ( لثانيةالقراءة ا ]6[احلجرات:))الِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ
} ..حتية املسِجد .. .{ ل عليه يف احلامِ كالمها حترِ " ن يقول أو يقول امللك ر مَ نأمُ "  :ل املؤلفوْ فقَ  ؟مفهوم

   ر عليكمر كَ اد وهلذا أنا أُ قَ هو االعتِ أقول: احلامل عليه 


